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A presente obra corresponde à organização de vários artigos de autores diferentes. Foi
idealizada e organizada por Analdino Rodrigues em conexão com a Associação de Pais e
Mães Separados (APASE) de porto Alegre. Na ordem, os autores que dela participam são:
Raquel Pacheco Ribeiro de Souza, Promotora de Justiça, Coordenadora da Comissão de
Legislação do Instituto Brasileiro de Direito de Família - Seção Minas Gerais; Maria Berenice
Dias, Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e VicePresidente Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM; Rosana Barbosa
Cipriano Simão, Promotora de Justiça (RJ), Mestra em Ciências Jurídicas pela Universidade
Antonio de Nebrija - Madri, Professora de Direito Civil na UERJ (Universidade do Estado do
Rio de Janeiro), EMERJ (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro); Evandro Luiz
Silva, psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela UFSC; Mario Resende, psicólogo e
mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente cursa o
doutorado em psicologia também nesta universidade. Maria Antonieta Pisano Motta,
psicóloga e psicanalista; Terezinha Féres-Carneiro, Professora Titular do Departamento de
Psicologia da PUC-Rio e Psicoterapeuta de Família e Casal; Maria Luiza Campos da Silva
Valente, Assistente Social do Tribunal de Justiya do RJ, Mestre e doutoranda em Serviço
Social pela PUC/RJ.

Referindo-se à Síndrome da Alienação Parental e a tirania do guardião, a presente obra
estrutura-se por meio de uma linguagem candente, sem elipses e de fácil entendimento apesar
da diversidade de entendimento acerca do assunto de cada autor. Nesse aspecto, presumisse
que os autores possuem amplo domínio sobre o tema.

Na apresentação da obra, Raquel Pacheco, procura enfatizar a questão da tramitação, na
Câmara Federal, do Projeto de Lei nº 6.937/06, que objetiva tomar criminosa a conduta do
guardião que muda de domicílio sem avisar previamente o outro genitor ou a justiça. Nesse
sentido explica que o fato pode ensejar também a perda do exercício da guarda. Destaca que
no Distrito Federal, em razão da Lei n° 3.849/ 06, todas as instituições de ensino fundamental

e médio passaram a ser obrigadas a encaminhar a ambos os pais, guardiões ou não, as
informações referentes a vida escolar dos filhos. Ressalta que são bem-vindas as inovações, já
que certamente irão contribuir para o esclarecimento da significação do instituto da guarda.
Nesse passo, comenta que Código Civil não reservou tratamento isolado para a guarda, a ela
fazendo menção apenas em situações pontuais, tornando confuso o entendimento das regras
que lhe são pertinentes. Assim, esclarece que o poder familiar consiste no conjunto de
atribuições que os pais detêm relativamente aos filhos, a fim de garantir uma formação
pessoal saudável, que em verdade não se trata de um poder, mas do exercício de uma gama de
deveres, que habilitam os pais a criar a prole com responsabilidade. Em síntese diz que o
poder familiar é um instituto projetivo.
No primeiro capítulo, síndrome da alienação parental: o que e isso? Berenice Dias comenta
que certamente todos que se dedicam ao estudo dos conflitos familiares e da violência no
âmbito das relações interpessoais já se depararam com um fenômeno que não é novo, mas que
vem sendo identificado por mais de um nome. Uns chamam de síndrome da alienação
parental e, outros, de implantação de falsas memórias. Aprofundando-se no assunto explica
que este tema começa a despertar a atenção, pois e prática que vem sendo denunciada de
forma recorrente, que sua origem está ligada a intensificação das estruturas de convivência
familiar, o que fez surgir, em conseqüência, maior aproximação dos pais com os filhos. Que
concorreu para uma disputa maior pelos filhos, quando da separação dos genitores. Nesse
contexto, comenta que a evolução dos costumes, que levou a mulher para fora do lar,
convocou o homem a participar das tarefas domésticas e a assumir a cuidado com a prole.
Assim, quando da separação, o pai passou a reivindicar a guarda da prole, o estabelecimento
da guarda conjunta, a flexibilização de horários e a intensificação das visitas. Contudo salienta
que muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento de abandono, de rejeição,
de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não consegue elaborar
adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de destruição, de
desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge, pois ao ver o interesse do pai em preservar a
convivência com o filho, quer vingar-se, afastando este do genitor. Berenice Dias, diz que
nesse jogo de manipulação todas as armas são utilizadas, inclusive a assertiva de ter sido o
filho vítima de abuso sexual.
Já no segundo capítulo, soluções judiciais concretas contra a perniciosa prática da alienação
parental, Rosana Simão, destacam que felizmente, observa-se a divulgação indignada, seja
através da imprensa, seja através de artigos escritos por estudiosos do tema, acerca das
nefastas conseqüências da chamada Alienação Parental. Sublinha que se trata de uma prática

instalada no rearranjo familiar após uma separação conjugal onde há filho(s) do casal. Essa
autora menciona que os transtornos conjugais são projetados na parental idade no sentido em
que o filho é manipulado por um de seus genitores contra o outro, ou seja, é “programado"
pelo ente familiar que normalmente detém sua guarda para que sinta raiva ou ódio pelo outro
genitor. Assim, esclarece que se deve, pois, buscar a preservação dos filhos através da
concretização dos princípios constitucionais de respeito ao ser humano, através da valorização
de seus direitos de personalidade, notadamente, parentalidade digna e busca do melhor
interesse dos menores. Além disso, que esse tipo de alienação praticada por um dos excônjuges contra o outro, tendo o filho como arma e modus operandi, merece a reprimenda
estatal porquanto é uma forma de abuso no exercício do poder parental.
Quanto ao capítulo, a exclusão de um terceiro, seus autores, Evandro Silva e Mário Resende
expõem que a alienação e um conceito marcado por polissemias e amplamente utilizado por
diversas áreas do conhecimento como, por exemplo, o direito, a sociologia e também a
psicanálise. Frente a esse quadro entendem que se faz necessário marcar a perspectiva de
alienação que atravessara a análise que eles propõem expor. Alertam que a alienação é
entendida aqui enquanto um processo intrincado e paradoxal na medida em que o outro tanto
nos aliena quanto nos constitui, não havendo saída da alienação, já que ela é estruturante do
ser do desejo, cabendo pensar e problematizá-la enquanto um processo complexo que dá a ver
um campo de lutas e enfrentamentos que caracteriza a própria constituição do sujeito, aberta
as múltiplas vicissitudes do caminho. Ressaltam que apesar de muitos autores entendem que o
comportamento alienante, descontrolado e sem nenhuma proporção com os fatos da realidade
nasce com a separação do casal. No entanto, Evandro Silva e Mário Resende comentam que
entendem que são comportamentos que remetem a uma estrutura psíquica já constituída,
manifestando-se de forma patológica, quando algo sai do seu controle.
No quinto capítulo, a síndrome da alienação parental, Maria Motta lembra que cada vez mais
conhecer a Síndrome de Alienação Parental (SAP), suas vicissitudes e manifestações, é
condição necessária para os que militam com os problemas atinentes a guarda de filhos, a
regulamentação de visitas, as ações revisionais tão freqüentes no exercício do Direito de
Família.
Destaca que a luta pelo poder, os sentimentos de vingança e os desejos de retaliação,
decorrentes dos conflitos que se referem à conjugal idade desfeita levam, a uma situação em
que cada vez mais, as crianças e adolescentes são usadas por seus pais como armas numa
guerra que surge após a separação, ou muitas vezes, anos depois, quando algo na dinâmica do
casal separado sofre modificações, tal como o novo casamento de um deles, por exemplo.

Nessa perspectiva, Maria Motta, diz que seja pelas mudanças trazidas pelos novos tempos,
seja pela disposição dos estudiosos em compreender o que antes era ignorado, a Síndrome de
Alienação Parental tem sido diagnosticada cada vez, com maior freqüência nas ações do
Direito de Família que envolve a prole e tem destruído um numero considerável de vínculos
entre pais e filhos com prejuízo para o desenvolvimento sadio dos filhos nela envolvidos.
Nesse contexto, esclarece que as ciências psicológicas referem o quanto é importante que a
criança conviva com pessoas de ambos os sexos para que tenha à disposição o instrumental
necessário para concretizar adequadamente seu processo de identificação social e sexual. Na
sexta parte, alienação parental: uma leitura psicológica, Féres-Carneiro, descreve que a
Síndrome da Alienação Parental foi descrita pela primeira vez em 1985, nos Estados Unidos,
por Richard Gardner, professor da Clinica de Psiquiatria Infantil da Universidade de
Columbia. Menciona que embora ela diga respeito a um problema bastante antigo nos casos
de separação conjugal, com tal denominação ela é pouco conhecida tanto por psicólogos
quanto por advogados e juízes.
Na sétima parte, síndrome da alienação parental: a perspectiva do serviço social, Maria Silva,
diz que a complexidade das questões levadas ao judiciário pelas famílias em litígio exige dos
profissionais envolvidos na prestação do serviço jurisdicional uma compreensão mais
profunda das relações familiares e das transformações operadas na família, nas últimas
décadas. Que é preciso compreender em que medida estas transformações refletem processos
sociais mais amplos, atravessados por mudanças nas mentalidades. Sendo uma realidade que
os profissionais envolvidos no atendimento às crianças e suas famílias, seja no espaço do
judiciário, nas instituições assistenciais ou nos consultórios s deparam com freqüência.

A obra Síndrome de Alienação Parental e a Tirania do Guardião: Aspectos Psicológicos,
Sociais e Jurídicos, idealizada e organizada por Analdino Rodrigues apresenta-se com o uma
proposta de vários autores que visam contribuir para o entendimento do seja a alienação
parental e suas conseqüências sociais, bem como psicológicas aos ex-cônjuges e aos filhos
envolvidos nessa questão. Podendo, nesse sentido, ser compreendida como uma das obras
mais importantes sobre o assunto.

Desse modo, ela pode ser indicada a todos os acadêmicos de Psicologia, Direito, aos
magistrados, pais, advogados, Psicanalistas, assistentes sociais e demais operadores do
Direito. Podendo ainda ser indicada a todos aqueles se interessem pelo assunto.

